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Assemblea amb
Ignacio Fernández Toxo
Aquest dimarts 18 de febrer, a les 12 hores, a la sala d’actes
de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, secretari general de CCOO
d’Espanya, participarà en una assemblea de delegats i delegades
en defensa dels drets socials, els serveis públics i el sindicalisme
de classe.
Podreu seguir en directe aquesta assemblea a través de la pàgina
web de CCOO de Catalunya.
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La mobilització continua, arreu el conflicte és evident
però el silencien voluntàriament, intencionadament, per
les dretes governants el conflicte social no pot ser notícia, s’ha d’emmudir a la societat organitzada i així poder
bombardejar amb aquelles notícies i informacions que
consideren importants, sempre pensant en els seus interessos de classe. Així veiem que els conflictes de PanRico,
d’Alstom, de la pròpia Corporació Catalana de Mitjans
de Comunicació ( TV3 i Catalunya Ràdio), dels Bombers,
de la Fita de Barcelona, de Coca-Cola ......., s’obvien de
manera intencionada o com a molt tenen un tractament
menor.
Davant d’això no ens podem quedar quiets, ni callats, ans
al contrari, hem de seguir evidenciant el conflicte social,
les desigualtats i la pobresa que genera aquest austericidi
que impulsen i desenvolupen les classes dominants i el poder financer arreu, a tota Europa, per destruir les bases
dels estats socials i de dret existents, tot duent-nos a un
món sense regulació i on tot fins i tot la vida i la mort és
un negoci. Cal continuar la lluita, de manera organitzada,
evidenciant arreu que és el sindicat qui té presència arreu,
que és el sindicat qui fa possible la mobilització perquè
són els delegats i les delegades a les empreses, els afiliats
i les afiliades a les empreses, l’expressió del sindicat en
aquestes.
I cal continuar informant, explicant, militant a les xarxes socials, a les assemblees dels centres de treball, arreu,
que no podem acceptar com irremeiable les polítiques de
destrucció massiva de la TROIKA i que tan gustosament
apliquen els governs del PP i de CiU, perquè hi ha alternatives, tenim alternatives a aquestes polítiques.
Cal també insistir, amb el conjunt de la població, amb els
treballadors i les treballadores, que a les properes eleccions europees no ens podem mantenir al marge, és a
Europa on ens hi juguem part important del futur de la
ciutadania, i cal deixar clar que, des de la independència
del sindicat, CCOO volem que les posicions contràries
a les polítiques de la TROIKA tinguin un pes important
en el futur Parlament Europeu, i per això cal participar
activament a les properes eleccions europees.



digital

núm. 119 2na quinzena febrer 2014

Manifestació a Portbou en defensa de l’activitat ferroviària i els llocs de treball
Amb motiu de la situació laboral i social en la estació d’ADIF de Portbou, provocada per la liberalització descontrolada
dels serveis auxiliars de contractes ferroviàries, que duent a terme ADIF i RENFE i que està provocant la subcontractació de
serveis ferroviaris i la seva precarització, així com la pèrdua de llocs de treball i les greus repercussions en la economia local
de la població, la FSC-CCOO, ha realitzat una concentració i posteriorment una manifestació “En defensa de l’activitat
ferroviària i els llocs de treball”.
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La direcció de la CCMA i el Govern de
la Generalitat fan que TV3 i Catalunya
Ràdio siguin les primeres empreses
públiques de Catalunya que es queden
sense conveni
La direcció de la CCMA, presidida per Brauli Duart, ha forçat que
els Convenis de TV3 i Catalunya Ràdio arribessin a la fi de la seva
ultra activitat el 31 de gener de 2014, i ha deixat els treballadors
sense els seus convenis.
Durant l’última fase de negociació dels convenis, que ha durat més
d’un any però ha estat interrompuda per un procés de modificació
de condicions de treball i un ERO, les propostes de la direcció han
estat sempre d’una nova retallada de sous i salaris, sota diverses
formes: Primer, una esperpèntica “equiparació” a les taules
salarials del personal estatutari de l’ICS, que res té a veure amb una
empresa pública de mitjans de comunicació audiovisuals, després
directament amb la “necessitat” de reduir 26 milions d’euros del
capítol de sous i salaris, que van transformar en una proposta de
reducció del 13% de tots els conceptes de sous i salaris.
Els treballadors de la CCMA no hem acceptat aquesta proposta,
que s’afegeix a la retallada d’entre un 25 i 35% del poder adquisitiu
dels nostres salaris des de 2011 (el 5% des del 2011, el 7,14% de
la retirada d’una paga extra des del 2012, que es repeteix aquest
any, l’eliminació de tot un seguit de partides socials dels nostres
convenis, que representen entre un 3 i un 6 o més per cent del sou
segons el treballador, l’efecte de l’ampliació horària per decret en
el preu de la nòmina variable i el 8.8% dels IPC perduts des de
2010).
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acord. Però el govern de la Generalitat s’ha negat a complir els
seus propis acords i, a instàncies segurament de Duart i amb la
complicitat de Foment del Treball, es nega ni tan sols a reclamar a
la direcció un posicionament al respecte.
Tot plegat fa que la mobilització decidida dels treballadors de TV3
i Catalunya Ràdio es faci cada cop més imprescindible i continuï
sent l’eina fonamental per recuperar els nostres Convenis i impedir
una nova retallada salarial. Les vagues continuades a dies alterns
que durant aquests 15 dies s’estan fent a la CCMA i tot el seguit de
concentracions, accions i mobilitzacions diverses dels treballadors
han de fer que el govern i la direcció de la CCMA rectifiquin i que
el dia 20 de febrer, enlloc de l’inici del procediment de l’article 41,
es produeixi la represa de les negociacions dels convenis de TV3
i Catalunya Ràdio. Aquesta direcció que en tres anys ha convertit
la CCMA en escenari d’un conflicte laboral permanent no pot
romandre ni un dia més en els seus càrrecs. Brauli Duart només
sap acomiadar treballadors i retallar sous i condicions laborals. Ha
de plegar d’una vegada.
CAP MÉS RETALLADA DE SOUS I SALARIS DELS
TREBALLADORS DE CONVENI!!
REDUCCIÓ DE SOUS ASTRONÒMICS DELS DIRECTIUS!!
VOLEM ELS NOSTRES CONVENIS!!

Malgrat les mobilitzacions que ja es van iniciar abans de finals
de gener, la direcció decideix el dia 3 de febrer comunicar que
el conveni vigent a la CCMA passa a ser el Conveni Estatal de
la Indústria de Produccions Audiovisuals (Tècnics), un conveni
de mínims en condicions molt inferiors al nostre, i engega
un procediment de l’art 41 de l’Estatut dels Treballadors de
modificació substancial de les condicions de treball per a tota la
plantilla per ajustar sous i altres condicions en el traspàs al “nou”
Conveni. I ho presenta com una “millora” del Conveni estatal. Tot
plegat, un eufemisme que amaga la pretensió d’una nova retallada
salarial i desregulació d’horaris.
Això sí, les condicions actuals es mantenen durant el període de
converses del 41. Només faltaria. És obligat per llei.
La direcció de la CCMA ha trencat amb trenta anys de negociació
col·lectiva a TV3 i Catalunya Ràdio i es converteix així en la
primera empresa pública de Catalunya sense conveni. Els Comitès
de TV3 i Catalunya Ràdio hem apel·lat al Consell de Relacions
Laborals perquè insti les parts a acollir-se al Pacte per a l’Avaluació
i Seguiment de la Negociació Col·lectiva que van signar sindicats,
patronal i govern de la Generalitat que proposava la continuació de
les negociacions prorrogant els convenis fins arribar a un nou
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CCOO denuncia la secretària general
del Departament d’Agricultura per un
presumpte delicte de prevaricació
Els agents rurals de CCOO van portar a la Fiscalia General de
l’Estat, el passat 30 de gener, una ordre manifestament il·legal del
Departament d’Agricultura que impedeix vetllar per la disciplina
urbanística al 70% del territori.
L’ordre de la secretària general, enviada per correu el passat 3
d’octubre, conté uns suposats arguments jurídics segons els quals
els agents rurals no són competents per fer inspeccions de disciplina
urbanística. Casualment, els arguments que el Departament
presenta com a propis a l’octubre, tenen les mateixes conclusions,
amb quasi idèntiques paraules, que un escrit d’al·legacions que en
legítima defensa va presentar al jutjat, el passat mes de juliol, un
alcalde de la mateixa coalició del Govern imputat per un presumpte
delicte contra l’ordenació del territori.
Es tracta d’una ordre completament il·legal perquè el Cos d’Agents
Rurals, a l’empara de la Llei d’enjudiciament criminal, Llei de
monts, l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la normativa que
regula el Cos, té plena competència en la investigació de delictes
contra el medi ambient i l’ordenació del territori. Així ho veu
també el fiscal coordinador de Medi Ambient i Urbanisme, que
en conèixer la ordre va enviar 2 oficis a la secretària general (el
24 d’octubre i el 5 de novembre) sense deixar dubte de la nostra
competència.
Els agents rurals han adreçat escrits a la secretària general, segons
els quals, creient que es tracta d’una ordre il·legal, li demanen
confirmació per escrit o la seva retirada. Després de tres mesos no
s’ha contestat cap escrit.
Aquesta ordre provoca a més el bloqueig de diligències i atestats
que no es poden transmetre als òrgans judicials. En definitiva,
dóna impunitat.
Algunes dades de la feina que s’està aturant:
El 82% de la feina que desenvolupa la Fiscalia de Medi Ambient
i Urbanisme és gràcies a diligències i atestats presentats pel Cos
d’Agents Rurals (aquí s’inclouen tota mena de delictes contra el
medi ambient i d’ordenació del territori)
El Cos d’Agents Rurals elaborava una setantena d’atestats l’any
durant l’època de la bombolla urbanística. En els darrers anys,
amb la paralització de la construcció, el nombre d’atestats ronda
els 20 o 30 l’any:
ANY
2007 2008 2009 2010
Atestats d’urbanisme
70 119 79 68
Any rere any, les memòries de fiscalia posen en valor la feina
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feta pels agents rurals, i alhora destaquen la manca de recursos de
l’Administració pel que fa al control de la disciplina urbanística.
El Departament de TS disposa només de 7 tècnics inspectors per
tot Catalunya. Evidentment no dóna per vigilar tot el territori. Però
és que això ja ho fem els més de 500 agents rurals, que en el nostre
dia a dia de treball, ja hi som al territori. Quan se’ns va assignar
aquesta competència es va fer per optimitzar els recursos públics.
Entre el 40 i el 50% de la feina del Servei de Protecció de la Legalitat
Urbanística del Departament de Territori i Sostenibilitat es fa a
partir d’informació aportada pel Cos d’Agents Rurals, ja sigui per
denúncies administratives, o quan en la fase d’investigació judicial
d’un presumpte delicte, el Jutge sol·licita informes pericials als
tècnics del DTS.
Ningú no pot fer aquesta feina com nosaltres (per la distribució
territorial, per l’especialització del Cos en matèria de medi ambient
i perquè així s’optimitzen uns recursos que ja estan desplegats al
territori).
Perquè mantenen l’ordre, malgrat els oficis de la fiscalia? Per a
CCOO tot hauria estat tant fàcil com revocar l’ordre i tornar a
la situació anterior al 3 d’octubre. Es donaria curs als atestats, i
es continuaria vetllant per la legalitat urbanística a tot el territori.
Perquè no ho han fet? Potser perquè podrien acabar imputades
persones de la mateixa coalició de Govern? El Departament sí que
coneix els noms de les persones que apareixen en aquests atestats,
però qui ho hauria de conèixer és la Fiscalia.
Què demanem els Agents Rurals de CCOO? Que ens deixin fer
la nostra feina, al servei dels ciutadans que ens paguen la nòmina
i de la legalitat vigent, no pas al servei d’interessos polítics i
partidistes.
Reflexió: darrere de cada cas destapat de corrupció, hi ha un o
diversos funcionaris compromesos, responsables, veritables
servidors públics, que malgrat les dificultats, les pressions i les
amenaces, fan la seva feina i la fan bé. Des de CCOO volem
encoratjar a aquest servidors públics a continuar amb la seva
tasca.
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regulació sobre assistència sanitària
transfronterera
Per què es fa aquesta regulació sobre assistència sanitària
transfronterera ?
L’assistència sanitària en altres països de la Unió Europea ha estat
regulada pels Reglaments europeus 883/2004 i 987/2009 , orientats a l’assistència necessària tant en casos d’estades temporals
com permanents . En ells s’emmarca la Targeta Sanitària Europea
i el Certificat Provisional Substitutori . Sota aquesta regulació, el
pacient no ha d’abonar l’assistència rebuda ja que la facturació es
fa entre els estats .
Tot i això , la jurisprudència acumulada des de 1998 al Tribunal
de Justícia de la Unió Europea va posar en relleu la necessitat de
regular els desplaçaments a altres Estats per rebre assistència sanitària planificada per endavant per un pacient .
Des de 2008 es va debatre aquesta nova regulació i el 2011 es va
aprovar la nova Directiva Europea . Amb ella , qualsevol persona
amb ciutadania europea té dret a rebre assistència sanitària en centres públics o privats de la UE i de l’Espai Econòmic Europeu .
Tots els Estats membres de la Unió Europea estan obligats a traslladar la Directiva 2011/24/UE , de 9 de març de 2011, relativa a
l’aplicació dels drets dels pacients en l’assistència sanitària transfronterera. Aquesta transposició havia haver-se fet abans del 25
d’octubre de 2013.
Els objectius de la Directiva són :
• Facilitar l’accés a una assistència sanitària transfronterera segura
i d’elevada qualitat a la Unió .
• Garantir la mobilitat dels pacients de conformitat amb els principis establerts pel Tribunal de Justícia .
• Promoure la cooperació en matèria d’assistència sanitària entre
els estats membres .
La Directiva es basa en l’article 114.3 del Tractat de Funcionament
de la Unió Europea ( UE ) , sobre mesures d’harmonització en
matèria de salut , seguretat , protecció del medi ambient i protecció dels consumidors i el artículo168 , sobre salut pública .
L’exposició de motius del Reial decret a Espanya prefereix destacar un altre aspecte també esmentat a la Directiva , i que va ser
objecte d’un dur debat en el procés previ de negociació , relatiu a
millorar el funcionament del mercat interior i la lliure circulació
de mercaderies , persones i serveis . sense això, la base jurídica
d’aquests objectius ( articles 56 i següents del TFUE ) no està recollida en la Directiva .
Puc , doncs, rebre assistència sanitària fora d’Espanya ?
Sí , si ets assegurat o beneficiari de l’assistència sanitària a Espanya , dins els límits previstos en la pròpia norma . L’assistència es
pot rebre tant en centres públics com privats .
Hi ha una excepció per als titulars d’una pensió i els membres de
la seva família que resideixen a Espanya , si l’assistència sanitària
és a càrrec d’un Estat membre que figura en l’annex IV del Reglament ( CE ) núm. 883/2004 , de 29 d’abril de 2004, i que hagi reconegut , de conformitat amb les disposicions de l’esmentat Reglament, els drets a les prestacions sanitàries per a aquestes persones,
quan estiguin al territori ( Bèlgica , Bulgària , República Txeca ,
Alemanya , Grècia , França , Xipre , Luxemburg , Hongria , Països
Baixos, Àustria , Polònia , Eslovènia i Suècia ) . en aquest
cas , aquest Estat els proporcionarà l’assistència sanitària i càrrec
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de les despeses corresponents d’acord amb la seva legislació i en
les mateixes condicions que si residissin en aquest Estat membre
És el mateix que la Targeta Sanitària Europea ?
No La TSE ens serveix en estades temporals en altres països de
la UE , Noruega ,Liechtenstein , Islàndia i Suïssa , per motius de
treball , estudis , turisme , però no és vàlida quan el desplaçament
tinga la finalitat de rebre tractament mèdic .
Permet accedir a l’atenció sanitària pública d’aquests països en les
mateixes condicions i al mateix cost que els ciutadans d’aquests
països en cas de necessitat , però no cobreix les despeses si es viatja amb la finalitat expressa de rebre tractament mèdic .
I què passa amb la continuïtat d’aquesta assistència en tornar
a Espanya ?
Per afavorir aquesta continuïtat de l’assistència, s’assegura en primer lloc l’accés a la documentació : el pacient ha de rebre una còpia , en el suport adequat , de els informes clínics , i dels resultats
de proves diagnòstiques i / o procediments terapèutics , difonent
el procediment per al seu accés i promovent l’accés electrònic a la
documentació clínica .
En l’intercanvi de la informació oportuna que garanteixi la continuïtat assistencial , Espanya aplicarà els estàndards nacionals ,
europeus i internacionals de comunicació de la Història Clínica
Electrònica o dels seus components . Tot això amb garanties de
seguretat en el tractament de dades que estableix la legislació espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal .
Es garanteix , també , el seguiment sanitari a Espanya després de
rebre l’atenció sanitària , de la mateixa manera que si l’assistència
rebuda en un altre Estat membre hagués prestat a Espanya .
SEGUEIX PAGINA 6
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Quins límits té l’assistència sanitària transfronterera segons
aquesta norma ?
El primer és el geogràfic . És una norma d’aplicació en l’àmbit de
la Unió Europea . No obstant això , està prevista la seva aplicació
en l’Espai Econòmic Europeu ( Islàndia , Liechtenstein i Noruega)
, tan aviat com s’adopten els instruments jurídics corresponents .
El segon límit ho estableixen les carteres de serveis aplicables a
Espanya . l’assistència sanitària ha de figurar entre les prestacions
a què l’assegurat té dret segons la cartera comuna de serveis del
Sistema Nacional de Salut o, si cas , la cartera complementària de
la comunitat autònoma corresponent .
El tercer, les exclusions explícitament recollides en el Reial decret:
a) Els serveis en l’àmbit de les cures de llarga durada , amb finalitat ajudar els que requereixin assistència a l’hora de realitzar
tasques rutinàries i diàries ;
b ) L’assignació d’òrgans i l’accés a aquests amb fins de trasplantament ;
c ) Els programes de vacunació pública contra les malalties infeccioses , que tinguin per finalitat exclusiva la protecció de la salut
de la població en el territori espanyol i que estiguin subjectes a
mesures específiques de planificació i execució sense perjudici del
que fa a la cooperació entre Espanya i els altres Estats membres en
l’àmbit de la Unió Europea .
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a pacients amb problemes complexos , o al seu elevat cost econòmic (incloses en l’Annex II del RD ; per exemple , certs tipus de
tomografies , la reproducció humana assistida , diàlisi , radioteràpia , radiocirurgia , anàlisis genètiques , alguns tractaments de
discapacitats , etcètera ) .
En aquests casos que comporten autorització prèvia , la sol · licitud s’ha d’adreçar al organisme establert per l’autoritat sanitària
competent ( Servei Públic d’ Salut , INGESA o mutualitat ) , que
respondrà en un termini màxim de 45 dies concedint o denegant la
sol · licitud . Transcorregut aquest termini sense resolució expressa , s’entén estimada la sol · licitud per silenci administratiu .
Les causes per les quals es pot denegar la sol · licitud són : quan la
prestació sol · licitada no estigui inclosa en les carteres de serveis ,
quan el pacient vagi a exposar-se a un risc inacceptable , quan es
pugui exposar a un risc substancial a la població en general , quan
hi hagi motius greus i específics d’inquietud

I el quart , que l’assistència sanitària transfronterera es prestarà de
conformitat amb la normativa de l’Estat membre de tractament ,
incloses les normes i directrius sobre qualitat i seguretat , i amb la
legislació de la Unió Europea en matèria de normes de seguretat ,
tenint en compte els principis d’universalitat , accés a una atenció
d’elevada qualitat , equitat i solidaritat .
L’he de sol · licitar prèviament ?
No, amb caràcter general , llevat dels casos previstos a la norma
s’exigeix autorització prèvia :
• Qualsevol tipus d’atenció sanitària que impliqui que el pacient
hagi de pernoctar a l’hospital almenys una nit .
• Aquelles tècniques , tecnologies o procediments inclosos en la
cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut que han
estat seleccionades en base a l’exigència de l’ús de procediments o
equips mèdics summament especialitzats , a la necessitat d’atenció
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CCOO
donarà
suport
al
recurs
d’inconstitucionalitat a la llei de reforma de
l’Administració Local
CCOO donarà suport a la decisió de la Cimera d’alcaldes d’iniciar
un recurs de inconstitucionalitat a la Llei 27/ 2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local . Així mateix col ·
laborarà amb l’Assemblea d’alcaldes -composta per representants
de PSOE - PSC , CiU , IU - ICV , ERC , CC , Chunta Aragonesista
, Compromís , Nova Canàries i UPyD - en la presentació d’acords
plenaris en les corporacions locals per reforçar el recurs.
CCOO reitera el seu rebuig a la reforma de l’Administració Local
i incideix en que “no és una simple actualització del nivell competencial municipal , sinó que es tracta d’una autèntica involució del
règim local , que tindrà conseqüències socials en forma de majors
desigualtats , i un deteriorament i tancament de serveis públics que
afectaran els veïns i l’ocupació públic “ . Per a CCOO , aquesta
llei nega als municipis l’autonomia política i suficiència financera irrenunciables per a un municipalisme de qualitat i democràtic , i suposa “ un atemptat a l’autonomia municipal consagrada
en l’Article 140 de la Constitució i contravé la Carta Europea de
l’Autonomia Local “ .
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Jornada de Policia Local
Amb un alt nivell de participació, l’Agrupació de Policia Local ha
realitzat una important jornada per analitzar l’abast d’afectació de
la Llei de reforma i sostenibilitat de l’Administració local així com
de la Llei de seguretat privada. Inicia, així mateix, una campanya
per a la reclassificació professional de les policies locals.
A la Jornada han assistit membres de l’Agrupació de Policia Local
de la FSC-CCOO, del SME-CCOO, de la Policia Local del País
Valencià FSC-CCOO, així com el Sr. Josep Milan, de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya.

CCOO rebutja que aquesta reforma es justifiqui en l’eficiència
econòmica i en la reducció del dèficit públic, ja que el deute dels
ajuntaments amb prou feines suposa un 3 per cent en els números
vermells de les administracions públiques .
CCOO continuara amb les mobilitzacions en contra d’aquesta llei
i que compten amb el suport “ d’una gran part de laciutadania que
també ha manifestat estar en contra d’aquesta reforma “ .
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Ryanair, de nou en dubte
Aquesta empresa, amb múltiples i cada vegada més onerosos suplements, no es conforma de rebre subvencions per operar en aeroports espanyols deficitaris, sinó que tampoc reconeix que aquest
col·lectiu tingui dret als serveis de la Seguretat Social.
En concret, l’aerolínia de baix cost no paga la prestació per incapacitat en règim de pagament delegat, tal com ha de disposar tot
treballador i treballadora. Aquest cas s’ha elevat fins al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, ja que els empleats i empleades
afectats pertanyen a la base que la companyia té a Girona. El Tribunal ha declarant nul·la la sentència d’instància i reconeix que el
Jutjat en qüestió ha d’entrar a conèixer la qüestió de fons.
El col·lectiu de vol de Ryanair té residència i base a Espanya, presta també els seus serveis en territori espanyol i a Irlanda, i, no
obstant això, la companyia irlandesa nega el que és evident fins a
l’extrem d’afirmar que no disposa de domicili ni agència ni delegació a Espanya.
La societat irlandesa, fundada el 1985, amb un capital social inicial de només 1 euro, malgrat perseguir aparentment una finalitat
dissuasòria per diferents motius desconeguts, manté seus i centres
d’operacions amb interessos efectius al nostre país amb tots els
efectes que comporta, per la qual cosa no s’entén la greu inseguretat suscitada davant el col·lectiu d’aquesta aerolínia low cost.
--------------------------------------------------------------------------
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Signat el primer Conveni autonòmic del
cicle integral de l’aigua de Catalunya
2014-2015
El Conveni autonòmic del cicle integral de l’aigua de Catalunya
2014-2015 era un plantejament sindical estratègic de CCOO des
de fa molt de temps, amb l’objectiu d’homogeneïtzar les condicions laborals dels treballadors i treballadores independentment de la
província en què desenvolupessin la seva activitat i aconseguir, en
el futur, poder negociar a Catalunya el 100% de les nostres condicions laborals.
Des de CCOO considerem que l’acord és positiu econòmicament
i socialment, atesa la situació política i social que vivim, així com
les dificultats que actualment hi ha tant per mantenir les condicions salarials i laborals de què fins avui gaudíem com per aconseguir millorar-les, atesa la realitat també de la mateixa negociació
col·lectiva després de la reforma laboral aprovada pel Govern de
l’Estat.
A més, consolida la negociació col·lectiva com l’eina que ens ha
permès a les parts regular el sector en el present i ens ha de permetre també millorar-lo en el futur.
També s’han signat les pròrrogues dels convenis provincials per
als anys 2011, 2012 i 2013, en els quals figuren els endarreriments
a percebre.

La utilitat de CCOO
NOU PLA D’IGUALTAT A BSM, S.A.
La Secretaria de la Dona i Plans d’igualtat de la FSC-CCOO participa activament en els treballs de la comissió digualtat de BSM
S.A.
L’objectiu de CCOO és l’elaboració d’un diagnòstic fidel de la
realitat de l’empresa i la implementació de mesures que garanteixin la presència de dones en totes i cadascuna de les activitats
fortament masculinitzades, així comi la prevenció de la discriminació de gènere en totes les vessants.
Després de dues reunions, restem a l’espera de les dades que ha
de facilitar l’empresa per començar a avaluar el compliment de la
Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones a BSM,S.A
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